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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Margareta Wertsberg 
Vice ordförande  Torsten Ericsson 
Sekreterare  Carina Lindström 
Kassör  Olof Eliasson 
Ledamot  Eva Lenneke 
 Ulrika Jacobsson 
 Hans-Åke Roy 
Suppleanter  Ingemo Svensson 
 Lars Fredriksson 
 Fredrik Albertz 
Hedersordförande  Hans Thörn 
Hedersmedlem  Sture Lindberg 
 
Antalet medlemmar har under året uppgått till ca 300. 
 
Vintern var, för skånska förhållanden, ovanligt hård med meterdjup snö. Det gjorde 
att medlemmarnas möjligheter att använda appellplanen för träning och att komma till 
klubbstugan var starkt begränsade. 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Tre medlemsmöten har hållits 
med vallning, rallylydnad respektive nya tävlingsregler som teman.  
En höstfest anordnades i november och en familjeträff annandag jul.  
 
I januari hade styrelsen en utvecklingsdag tillsammans med sektorsansvariga. Då 
listades ett antal punkter som har fungerat som en åtgärdsplan för året.  
 
För att få en nystart på agilitysektorn hölls ett möte på Solvalla bygdegård i början på 
året. På mötet medverkade agilitygurun Jenny Damm.  
 
Två nya verksamhetsgrenar har startats upp under året, en grupp för rallylydnad och 
en grupp för utställningar. 
 
Svenska brukshundklubben har centralt omorganiserats. Ambitionen är att den nya 
organisationen ska få genomslag på distrikts och lokal nivå. Organisationen syftar till 
att få en ökad samverkan mellan de olika kommittéerna och grupperna. Styrelsen 
ska ha ett samlat och tydligt ansvar för verksamheten. Den ska drivas genom 
målstyrning. Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i ett par möten, 
anordnade av distriktet, som ett led i att introducera den nya organisationen och 
målstyrningen. Organisationen har utifrån detta diskuterats i styrelsen. Den blir en 
viktig uppgift  för den nya styrelsen att arbeta vidare med under 2012. 



En viktig uppgift har varit att öka antalet ungdomar i verksamheten. Därför bjöds 
skolungdomarna i Sjöbo in till en prova-på-dag på påsklovet. Ett 50-tal ungdomar 
kom till klubben. De fick bl a prova på lydnad, spår, agility, rallylydnad och freestyle. 
Några agilityintresserade ungdomar anordnade ett ungdomsläger med ett 10-tal 
deltagare. Lägret arrangerades i samarbete med Leader (EU:s projekt för 
landsbygdsutveckling). Rallylydnaden hade också en ungdomshelg under hösten. 
 
Slutligen vill styrelsen rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt arbetat 
med och bidragit till klubbens verksamhet under 2011.  
 
 
SEKTORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 
Agilitysektorn 
Oliver Rasmusson sk, Kristina L, Susanne N, Gunilla O, Annette N, Fredrik A, 
Amanda T, Elin F, Madeleine B, Helle F, Johanna J. 
 
Följande ekipage var med i den individuella tävlingen på Svenska Mästerskapen i Stockholm 
18-19 juni: Susanne Nylén och Yatzi 21:e plats! Fredrik Albertz och Fly 
 
I lagtävlingarna hade klubben stora framgångar: 
Silver till ”Team Pro Plan” representerat av Fredrik Albertz och Fly samt Kristina Landén och 
Toss! 
 
STORT GRATTIS TILL ALLA FINA PRESTATONER PÅ SM!! 

Vid Regionsmästerskapen i Simrishamn den 22 oktober bärgade Sydöstra hem ytterligare en 
seger! 
 
Klubbmästare 2011 
Small: Oliver Rasmusson och Storm 
Medium: Oliver Rasmusson och Terry 
Large: Fredrik Albertz och Fly 
 
Årets Agilityhund 2011  
Small: Susanne Nylén och Simpley 
Medium: Oliver Rasmusson och Terry 
Large: Kristina Landén och Kate 

. 
 
Frivilligsektorn 
Lars Fredriksson sk, Ruby Rydén 
 
121 Hv-bataljonen har under året haft 6 träningstillfällen. 
DM-kval för region 4 genomfördes 111016 med 11 deltagare. 
Från vår klubb deltog tyvärr ingen. 
Funktionskontroll av 3 hundar har genomförts. 
6 ny-certade patrullhundar Försvarsmakten, där 3 är ersättningshundar och 3 
nyutbildade. 
Grattis till: Lena Jungvig, Gunvor Jönsson, Bodil Gustavsson, Marie Österberg, Annika 
Olsson och Patric Ekdahl. 
 



 
Köksgruppen 
Carina Lindström sk, Inger von Gegerfelt, Ingrid Nord, Inger Hörnfeldt, Marianna Wensbo,  
 
Köket har under året bedrivit sedvanlig verksamhet. Tyvärr inträffade en vattenläcka som 
rejält ställde till det. Flera av klubbens medlemmar deltog frivilligt i sanerings- och 
renoveringsarbetet. Försäkringsbolaget täckte merparten av kostnaderna och klubben har nu 
ett finare kök än innan olyckan var framme. 
  
Markkommittén 
Lena Ytterberg sk, Bodil Gustavsson 
 
Lena Ytterberg har under året varit sammankallande i kommittén och ansvarig för att 
tillgodose klubbens behov av mark för tävling och träning. 
 
Bodil Gustavsson sköter kontakterna med Skogssällskapet vad gäller marken på 
Snogeholmsområdet. Detta är ett arbete som kräver mycket planering och god framförhållning. 
Bodil har skött detta arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt.  
Tack Bodil för Dina insatser under år 2011 
 
Ruby Rydén fortsätter sitt arbete med att både bibehålla och etablera nya kontakter med 
markägare i området framförallt i samband med klubbens tävlingar.  
Tack Ruby för Dina insatser under år 2011. 
 
De markägare som under 2011 lånat ut mark till klubben uppvaktas med en julgåva från  
Gårdsbutiken Tolånga 17. Gåvan delas ut vecka 51 av Ruby Rydén och Lena Ytterberg 
 
Vi har under år 2011 även haft tillgång till mark för träning och tävling på P7:s övningsfält 
Björka. ”Trycket” på Björka-fältet är stort från både jägare och andra klubbar. Tillgång till mark 
för träning/tävling på Björka-fältet har under år 2011 fördelats av tjänstehundansvarige inom 
SBK-Skåne Kirsten Örnberg.  
 
Följande har gällt under 2011. 
 

 Lokalklubbarna skall inte själva ansöka om mark  
 Kirsten Örnberg tilldelas markerna av P7 och fördelar dessa mellan klubbarna. 
 Kirsten Örnberg sammankallar samtliga klubbar till möte 2 ggr. under året för att 

fördela den mark som P7 tilldelat SBK-Skåne. 
 Tjänstehundsträning och tjänstehundskurser går alltid före i fördelningen. 
 Lokalklubbarna kan inte räkna med att alltid få mark till tävlingar utan får söka mark 

även på annat håll. 
 Eventuella ansökningar för DM/SM tävlingar kommer att tas med i Försvarsmaktens 

(FM) planering. 
 De klubbar som inte rättar sig efter de nya direktiven kommer ej framöver att tilldelas 

mark av P7 Revingehed. 
 
Vår brukshundklubb är som vanligt beroende av välvilligt inställda markägare som frivilligt 
och gratis lånar ut mark till oss. Vi är oerhört tacksamma för deras support.  
 
 
 
 
 
 



Mentalsektorn 
Sammankallande: Claes von Gegerfelt 
 
Marianna Wensbo sekr, Ruby Rydén, Lennart Hultqvist 
 
Sektorn har arrangerat egna MH 4 st 20.3, 28.5, 14.8, 24.9 och 1 MT 24.4 2011. 
Dessutom har vi anordnat för uppfödares räkning 3 st MH 19.3, 29.5, 18.9  
Inköp av en elektisk hare. 
 
 
Ralyylydnadsgruppen 
Eva Hansson sk, Agneta Persson, Carina Lindström, Jeanette Roswall, Lotta 
Lundgren 
 
Året började med kurser för nybörjare. 5/8 hade vi vår första officiella tävling för nybörjare 
och fortsättning. 65 deltagare totalt. 
 
 
Stugsektorn 
Lars-Erik Hörnfeldt sk, Hans-Åke Roy, Lars Fredriksson, Carina Lindström, Hasse 
Lindström, Margareta Wertsberg 
 
Under våren och sommaren har nya belysningsstolpar satts upp på appellplan.  
  
Efter en del problem står nu ett plank klart. På detta skall under 2012 monteras speglar som 
är skänkta till klubben av medlem.  
 
Efter ett vattenläckage i köket har detta renoverats. Golvet är lagat och ny golvbeläggning 
har lagts. Nya köksskåp är installerade. 
 
En läcka i taket över toaletterna är provisoriskt lagat i väntan på att toaletterna byggs om/ut. 
 
 
Tävlingsförarsektorn 
Ruby Rydén sk, Inger von Gegerfelt 
 
KM i bruks blev inställd 2010, men genomfördes 5/3 2011. 
Appellklassen vanns av Agneta Persson med Zillen, tvåa Jeanette Gerdin med Annie och på 
tredje plats kom Sonja Carlsson med Fleur. 
Lena Jungvig med Mira blev klubbmästare, tvåa kom Jeanette Gerdin med Alexis och trea 
blev Helena Berlin med Fargo 
KM i lydnad för 2011 den 17/9 vanns i nybörjarklass(lydnadsklass l) av Jeanette Gerdin med 
Annie, tvåa Agneta Persson med Pysen och trea Jessica Olofsson med Hydra , lydnadsklass 
llelit 
vanns av Maria Persson med Jasper, på delad andra plats kom Eva Lenneke med Rufus 
och Ruby Rydén med Aili. 
Appellklassen vanns av Jeanette Gerdin med Annie, tvåa Jessica Olofsson med Hydra och 
trea Gunvor Jönsson med Inka 
Årets klubbmästare blev Agneta Persson med Pysen och på andra plats kom Ingemo 
Svensson 
med Tea. 
Lydnadsbarometern toppades i år av Thomas Undenius med Olle som får en andra 
inteckning 
i vandringspriset. På andra plats kom Maria Persson med Jaspar och Marie Österberg med 
Ragnar kom trea. 



Årets nybörjare blev Jeanette Gerdin med Annie, tvåa Susann Malmros med Nässla och på 
tredje plats Ruby Rydén med Aili. 
Bruksbarometern toppades av Hans-Åke Roy med Olex som också får en andra inteckning i 
vandringspriset,tvåa kom Thomas Undenius mede Olle och på tredje plats Inger Hörnfeldt 
med Jussi. 
Appellklassen vanns av Ruby Rydén med Aili, tvåa Susann Malmros med Nässla och på 
tredje plats Agneta Persson med Pysen. 
 
Tävlingssektorn 
Ruby Rydén sk 
 
Vi har under året genomfört 3 brukstävlingar och 2 lydnadstävling alla klasser. 
Appelltävlingen spår 17/4 med 16 deltagare. Lägre klass spår 25/3 och högre klass spår 24/3 
med 15 deltagare i varje klass. Elitklass spår 3-4/9 med 14 deltagare varje dag. 
Lydnadstävling 29/4 med 29 deltagare totalt i alla klasser samt 2/10 med 46 deltagare i alla 
klasser. 
STORT TACK till alla som har hjälpt till på alla tävlingar. 
 
Utbildningssektorn 
Torsten Ericsson sk, Claes von Gegerfelt, Gunilla Olsen, Marianna Wensbo 
Under året har Daniel Jonsgården, Gunvor Jönsson, Åsa Knutsson och Jenns Städhammar 
lämnat utbildningsgruppen. Stort tack till dem för deras insatser i gruppen. 
 
Utbildningssektorn har under året haft 3 instruktörsmöten. 
 
Från och med 2011 har utbildningsgruppen också tagit över administrationen av 
agilitykurserna. 
 
Utbildningssektorn har genomfört följande kurser under år 2011 

 5 valpkurser 
 6 allmänlydnadskurser 
 1 lydnadskurs  
 3 tävlingslydnadskurser 
 5 rallylydnadskurser 
 2 agilitykurser 
 1 spårkurs 
 3 klickerkurser 
 1 bevakningskurs 
 1 appellkurs 

 
Totalt 28 kurser. 

 
Anm.: Appellkursen och en klickerkurs pågår över årsskiftet. 

 
Under året har vi startat 3 nya former av kurser. Lydnadskursen har lagts in i grundutbildningen. 
Den kommer naturligt efter allmänlydnadskursen och avslutas med allmänlydnadspasset för 
dem som inte redan har gjort det. Appellkursen innehåller både special- och lydnadsmomenten i 
appellklassen (spår). Tanken är att kursen avslutas med deltagande i en appelltävling. 
Bevakningskursen är också en ny kurs som frivilligsektorn driver. Den öppnar för att gå vidare 
med hundutbildning inom försvarsmakten.  
 
I grundutbildningen har vi bytt kursbok till Maria Hagströms - Från valp till stjärna. En 
utvärdering av upplägget med lydnadskurs samt den nya kursboken ska göras  under 2012. 
 
Utbildningsgruppen har hållit i inskrivningarna och deltagit i kursavslutningarna genom att hålla i 
utvärderingarna samt organisera förtäring i samråd med respektive instruktör. 



 
Instruktör har funnits tillgänglig på en del av klubbens allmänna träningar på måndagkvällar. 
 
Verksamma instruktörer och antal kurser år 2011 
Bodil Gustavsson 1, Eva Hansson 5, Elisabeth Mattsson 3, Gunilla Olsen 2, Hans-Åke Roy 2, 
Helena Berlin 2, Jenns Städhammar  5, Jenny Fick 2, Lars (Teddy) Fredriksson och Ruby 
Rydén 1, Margareta Wertsberg 2 och Marianna Wensbo 3.  
 
Totalt har 12 instruktörer varit aktiva som kursansvariga. Härutöver har ett antal assisterat. 
 
Utvärderingar 
Under året har deltagarna fått fylla i utvärderingar av kurserna. Utvärderingarna visar att 
deltagarna i stort har varit nöjda eller mycket nöjda. 
Näst intill alla har svarat att de gärna rekommenderar klubbens kurser till vänner och bekanta. 
 
Utbildning av instuktörer 
Jenns Städhammar har gått instruktörsutbildning steg 2, Marianna Wensbo har gått utbildning 
till allmänlydnadsinstruktör och Oliver Rasmusson är nyutbildad agilityinstruktör. 
 
Avslutningsvis  
Utbildningssektorn riktar ett stort tack till alla våra instruktörer och särskilt till våra ”mesta” 
instruktörer Eva Hansson och Jenns Städhammar.  Instruktörerna har genomfört så många 
som 28 kurser under året, snudd på rekord för klubben. Utvärderingarna visar också att näst 
intill samtliga deltagare har varit mycket nöjda med utbildningen. De ger därmed våra 
instruktörer bästa möjliga betyg. 

 
Utställningsgruppen  
Marianna Wensbo sk, Maria Erlandsson, Eva Lenneke, och Helle Frost Jensen.  
 
Under året har en utställningsgrupp skapats, med 4 medlemmar. 
Undertecknad och Maria Erlandsson har på klubbens bekostnad gått utbildningen certifierad 
utställningarrangör CUA på Tollarps BK. 
Inga möten har hållts under 2011. 


